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                         Naturalmente Color Plant Flower Kasvivärit

Color Plant Flower kasvi- ja hedelmäväri on 14 eri luomuyrtin ja -kasvin sekoitus, joka aikaansaa
luonnollisen, hellävaraisen ja hoitavan kestovärjäyksen. Suunniteltu erityisesti asiakkaille, jotka
haluavat värjäyspalvelun, joka kunnioittaa ihoa ja hiuksia. Ideaalinen harmaiden peittämiseen ja
aikaansaamaan luonnollisia raitoja. Soveltuu myös raskaana oleville sekä alle 16 vuotiaille.

Sisältää vain luomukasveja 98% ja mineraaleja 2%.

Color Plant Flower koostuu 2-prosentisesti puhtaista mineraaleista sekä 98-prosentisesti seuraavista 
kasveista:

1.Lawsonia Inermis - Hennapensas     2.Cassia Obovata     3.Rubia Tinctorum - Värimatara     
4.Plantago Lanceolata - Heinäratamo     5.Althea Officinalis - Rohtosalkoruusu     6.Peterocarpus 
Soyauxii - Punaveripihkapuu     7.Punica Granatum - Granaattiomena     8.Ziziphus Spina Christi     
9.Matricaria Recutita - Kamomillasaunio     10.Rheum Officinalis     11.Medicago Sativa - 
Sinimailanen     12.Juglans Regia - Saksanpähkinä     13.Indigofera Tinctoria     14.Heamatoxylon 
Campechianum - Kampetšepuu

Color Plant Flower on kestoväri, kasvivärinä se kuluu kuitenkin tasaisemmin hiuksista kuin
kemiallinen kestoväri.

Sävyt:

-Walnut – Saksanpähkinä
-Strawberry – Mansikka
-Cherry – Kirsikka
-Blonde Solare – Auringon vaalea
-Restructuring Shining Treatment – Jälleenrakentava kiiltohoito

Käyttö:

1. Tutustu ohjeen lopussa oleviin suosituksiin. Pese hiukset hiustyypille sopivalla Naturalmente 
Elements shampoolla. Ennen värjäystä, on todella tärkeää saada hiukset kunnolla puhtaiksi, sillä 
epäpuhtaudet saattavat heikentää värin pysyvyyttä ja kestoa.

2. Kuivaa hiukset, jätä kuitenkin noin 30% kosteudesta hiuksiin. Värjäyksen aktivoinnissa on



tärkeää, että hiukset ovat kosteat.

3. Sekoita 120 g värijauhetta + 5 ml Color Plant Flower Activate kasviväriaktivaattoria + todella
kuumaa vettä

- Cherry – Strawberry – Walnut = 450 ml vettä
- Blond Solar = 500 ml vettä
- Restructuring Treatment Shining = 450 ml vettä

Anna seoksen tekeytyä ainakin 3 – 5 minuuttia, kunnes värijauhe on kunnolla sekoittunut veteen ja
aktivaattoriin.

4. Suihkuta reilusti Color Plant Flower Spray suihketta hiuksille. Suihke avaa hiussuomuja ja
parantaa värin imeytymistä syvälle hiuskuituun. Restructuring Treatment Shining ei vaadi suihketta.

5. Levitä värimassa hiuksille, aloita levittäminen takaosasta. Levitä huolellisesti juurista latvaan
peittäen kaikki hiukset.

6. Anna vaikuttaa muovilla peitettynä 60 – 90 minuuttia. Käytä lämpöä koko vaikutusajan.

7. Huuhtele huolellisesti kuumalla vedellä.

8. Pese hiukset Elements Terra Shampoolla.

9. Viimeistele pesu käyttämällä Elements Balsamic Mask hoitonaamiota.

10. Viimeistele hiustyypille sopivalla hoitosuihkeella ja muotoile.

Suosituksia ja huomautuksia:
-Lue tarkkaan ohjeet ja noudata suosituksia.
-Vain ulkoiseen käyttöön.
-Hiusraja kannattaa suojata suojavoiteella.
-Aikaisempi kemiallinen käsittely (esim. kestovärjäys) saattaa vaikuttaa lopputulokseen, on
suotavaa tehdä hiussuortuvatesti ennen värjäystä.
-Harmaissa hiuksissa värjäystulos saattaa olla vaaleampi, sekoita tarvittaessa mukaan tummempaa
väriä tai pidennä vaikutusaikaa.
-Älä käytä jos päänahka vaikuttaa ärtyneeltä tai jos on minkäänlaisia päänahan ongelmia.
-Käytä suojakäsineitä.
-Älä värjää kulma- tai ripsikarvoja. Jos tuotetta joutuu silmään, huuhtele välittömästi runsaalla
vedellä.
-Älä säilytä valmista väriseosta suljetussa purkissa. Heitä ylimääräinen väriseos pois.
-Saattaa väliaikaisesti värjätä ihoa. Huuhdo tahrat välittömästi pois.
-Saattaa pysyvästi värjätä kankaita ja seiniä, huuhdo mahdolliset tahrat välittömästi pois.
-Älä jätä tuotetta lasten ulottuville.
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